የክራይ ፣ መብራት፣ ውሃ እና ጋዝ ክፍያ እርዳታ
(የታደሰበት ቀን:ጁላይ 1, 2021)

ለክራይ፣ መብራት፣ውሃ እና ጋዝ መክፈል ተቸግረዋል? እርዳታ ማግኘት ይችላሉ።
ይህ ገፅ እንዴት ለክራይ፣ መብራት፣ ዉሃ እና ጋዝ ክፍያ እርዳ ታ ማግኘት እደሚችሉ
መረጃ ይሰጣል።
• ስለ ክራይ ክፍያ እርዳታ, ገፅ 1ን ይመልከቱ።
• ስለ መብራት፣ ውሃ እና ጋዝ እርዳታ ገፅ 2ን ይመልከቱ።
ሊጋል ኤድ ከታች ከተዘረዘሩት ድርጅቶች ጋር በቀጥታ አይሰራም እና ለክራይ፣ መብራት፣ ውሃ እና ጋዝ
እርዳታ ማመልከቻ ለመሙላት ሊረዳዎ አይችልም።

ለክራይ ክፍያ እርዳታ እንዴት ማመልከት እችላለሁ?
እንደሚፈልጉት እርዳታ አይነት መሰረት በማድረግ የሚያመለክቱበት መንገድ ይለያያል።
ከታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ

ከሆነ

ማረግ ያለቦት

ከኤፕሪል 2020 በኋላ የክራይ ክፍያ እዳ
ካለብዎት

ከታች ካሉት ሳስት ምርጫውች በአንዱ መንገድ
ለ STAY DC ያመልክቱ

እና
COVID-19 ቤተሰብዎ ወይም
በቤተሰብዎ ገቢ ላይ ትፅዕኖ ከነበረው

እስከ ሳስት ወር ይህል የወደፊት ክራይ
ሊያገኙ ይችሉ ይሆናል።

1. ኦንላይን: https://stay.dc.gov.
2. በስልክ: በ(833) 478-3932 ይደውሉ።
ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ
ለማግኘት ከዲፓርትመንት ኦፍ ሂዩማን
ሰርቪስስ (Department of Human
Services) የሚሰራ ሰው ለማናገር
ይጠይቁ።
3. በአካል፡ በኣካል ያሉ ዝግጅቶች ቀንና
ሰዓታቸውን
በhttps://stay.dc.gov/events ማየት
ይችላሉ።

ከኤፕሪል 2020 በፊት የክራይ እዳ
ካለብዎት
- - - - - - - - - - - ወይም - - - - - - - - የማሳዣ ገንዘብ (ሴኩሪቲ ዲፖዚት)
ለመክፈል እርዳታ ካስፈለግዎት

የሉበትን ሁኔታና የሚያስፈልግዎትን እርዳታ
ይሚያብራራ ኢሜል በዲፓርትመንት ኦፍ
ህዩመን ሰርቪስስ ለሚሰሩት Kia Williams በ
kia.williams@dc.gov ይላኩ

አከራዬ ሊያባርረኝ (ኢቪክት ሊያረገኝ) እየሞከረ ከሆነስ?
የሕግ እርዳታ ካስፈለጎት ወይም አከራዮ ሊያባርርዎት እየሞከረ ከሆነ ወደ ሊጋል ኤድ
(ይሕግ እርዳት ድርጅት) ይደውሉ። ስላልዎት የሕግ ጉዳይ ኣርዳታ በሁለት መንገድ ማግኘት
ይችላሉ።
1. ለሊጋል ኤድ በ(202) 628-1161 ይደውሉ
2. ኦንላይን በ https://legalaiddc.org/online-intake ያመልክቱ

ለመብራት፣ ዉሃ እና ጋዝ ክፍያ እርዳታ እንዴት ማግኘት
እችላለሁ?
እንደሚፈልጉት እርዳታ አይነት መሰረት በማድረግ የሚያመለክቱበት መንገድ ይለያያል።
ከታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ

ከሆነ

ማድረግ ያለቦት

ከኤፕሪል 2020 በኋላ ከታች ከተፃፉት
ድርጅቶችጋ ያልተከፈለ እዳ ካለብዎት

እታች ካሉት ሳስት ምርጫዎች በአንዱ መንገድ ለ
STAY DC ያመልክቱ
1. ኦንላይን: https://stay.dc.gov.
2. በስልክ: በ(833) 478-3932 ይደውሉ።
ማመልከቻውን ለመሙላት እርዳታ
ለማግኘት ከዲፓርትመንት ኦፍ ሂዩማን
ሰርቪስስ (Department of Human
Services) የሚሰራ ሰው ለማናገር
ይጠይቁ።

• Pepco (መብራት),
• Washington Gas - (ጋዝ),
ወይም
• DC Water - (ውሃ)
እና COVID-19 ቤተሰብዎ ወይም
በቤተሰብዎ ገቢ ላይ ትፅዕኖ ከነበረው

3. በአካል፡ በተዘጋጀ ዝግጅት ውስጥ በኣካል
በመሳተፍ። ስላሉ ዝግጅቶች ለማወቅ
stay.dc.gov/events ይመልከቱ
እነዚህን ለመክፈል እርዳታ ካስፈልገዎት
• Pepco (መብራት),
• Washington Gas - (ጋዝ),
ወይም

ለዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የሃይል ዕርዳታ
መርሃግብር (LIHEAP) ያመልክቱ። በሁለት
ምንገድ ማመልከት ይችላሉ
1. ኦንላይን: doee.dc.gov/liheap
2. በስልክ: 311 ደውለው ማመልከቻ
በመጠየቅ

• DC Water - (ውሃ)
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ለኢንተርኔት ለመክፈል እርዳታ
ካስፈለገዎት

ለድንገተኛ ጊዜየ ብሮድ- ባንድ ጥቅም
(Emergency Broadband Benefit) ያመልክቱ።

በሁለት ምንገድ ማመልከት ይችላሉ
1. ኦንላይን:
getemergencybroadband.org
2. በስልክ/በፖስታ: በ (833) 511-0311
ደውለው በፖስታ ማመልከቻ
እንዲላክልዎት በመጠየቅ
HIV ፖሰቲቭ ሆነው ለመብራት፣ ውህ እና
ለጋዝ ለመክፈል እርዳት ካስፈለገዎት

ለ Housing Counseling Services
(ሃውሲንግ ካውንስሊንግ ሰርቪስስ) በ(202)
667-2964 ይደውሉ።

ለመብራት፣ ውሃ ወይም ጋዝ ለመክፈል
እርዳታ የሚያስፈልጎ ኣካለ ስንኩላን
ወይም እድሜዎ ከ62 አመት በላይ የሆነ
አረጋዊ ከሆኑ

ለ Salvation Army (ሳልቬሽን ኣርሚ) በ
(202) 678-9771 ይደውሉ።
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